
                    
 

Kraj in datum: Srednja Bistrica, 27. 10. 2017 
Številka: 6007-09/2017-01 

 
 
 
Zadeva: Zapisnik 1. sestanka Šolskega sklada 
 
Kraj in prostor izvajanja sestanka: OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, zbornica šole 
 
Datum izvajanja sestanka: 23. 10. 2017 
 
Prisotni: Lidija Vučko, mag. Terezija Zamuda, Vesna Pintarič, Mateja Smodiš in Petra 
Ritonja. 
 
Opravičeno odsotna: Andrej Žižek in Mateja Žalik 
Neopravičeno odsoten: Sandra Gjerek 
 
Začetek sestanka (ura): 17.15 
 
Dnevni red srečanja: 

1. Preverjanje sklepčnosti. 

2. Pregled zapisnika zadnjega srečanja članov UO Šolskega sklada. 

3. Pregled in potrditev Poročila UO Šolskega sklada za šolsko leto 2016/17. 

4. Pregled in potrditev Načrta dejavnosti UO Šolskega sklada za šolsko leto 2017/18 . 

5. Vprašanja in pobude članov. 

 
K1 
Lidija Vučko, predsednica UO Šolskega sklada, je preverila prisotnost članov UO Šolskega 
sklada. Vsi prisotni so sprejeli  
SKLEP 1: 
da se strinjajo z zamenjavo člana UO Šolskega sklada, Vladimirja Mlinariča, zaradi daljše 
bolniške odsotnosti. Svet zavoda in Učiteljski zbor je potrdil, da ga bo v času odsotnosti 
nadomestila Vesna Pintarič. 
 
K2 
Prebran je bil zapisnik zadnjega srečanja članov UO Šolskega sklada. Vsi prisotni so se strinjali 
z zapisanim. 
 
K3 
Ravnateljica je predstavila Poročilo UO Šolskega sklada za šolsko leto 2016/17, ki je 
objavljeno na spletni strani šole. 
Vsi prisotni so sprejeli 
SKLEP 2: 
da potrjujejo Poročilo UO Šolskega sklada za šolsko leto 2016/17. 
 



                    
 

 
K4 
Lidija Vučko je predstavila načrt dela Šolskega sklada za šolsko leto 2017/18, in sicer bo v 
okviru le-tega: 

• organiziran velikonočni bazar v  mesecu marcu. Starši bodo vabljeni preko spletni 
strani šole in e-Asistenta pred začetkom zimskih počitnic; 

• kulturna prireditev s strani vrtca; 

• poslana prošnja za donacijo s strani staršev in različnih podjetij (Prevozi Vučko, 
Plinarna, VIRS, GMT, LUŠT, KIT, Komiss…); 

• nakup didaktičnih pripomočkov za vrtec in šolo. 
 
 
Vsi prisotni so se strinjali s predlaganim, zato so sprejeli  
SKLEP 3:  
da potrjujejo načrt dela Šolskega sklada za šolsko leto 2017/18. 
 
SKLEP 4:  
da potrjujejo predlagano nabavo didaktičnih pripomočkov za vrtec in šolo v okviru 
trenutno razpoložljivih sredstev. 
 
Vsi prisotni so sprejeli  
SKLEP 6: 
Šolski sklad nameni 100,00 eur za poravnanje zapadlih obveznosti za omenjenega učenca. 
Ostale stroške bodo starši poravnali obročno. 
 
 
 
 
 
Delovno srečanje je bilo zaključeno ob 18.15 uri. 
 
 
 
  
Priloge k zapisniku: 

- Vabilo. 
- Lista prisotnosti. 
- Poročilo UO Šolskega sklada za šolsko leto 2016/17 (Glej spletno stran šole.). 

 

 
 
 
 
Zapisala: Petra Ritonja, prof. RP   
 
Pregledala in potrdila: ravnateljica, mag. Terezija Zamuda 


